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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 8 / 12.02. 2019г. 

 
              Подписаната д-р Румяна Бойлова – управител на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Първомай” ЕООД, като взех предвид утвърдения от мен 

Окончателен доклад от 11.02.2019 г. на назначената с моя заповед № 4/18.01.2019 г. 

Комисия за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Периодични доставки на 

лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, обявената в 

регистъра на Агенцията за обществени поръчки с решение ID №883122/14.12.2018 г г. и 

обявление с ID №883123/14.12.2018 г., приложените към доклада протоколи № 1/18-

24.01.2019 г; № 2/29.01.-04.02.2019 г.; № 3/06.02.2019 г. и № 4/11.02.2019 г.,  отразените 

в тях констатации, оценки, класиране и предложения на комисията, и на основание чл. 

106, ал. 6, чл. 108, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

Р Е Ш И Х: 
 

  

            1/ ПРИЕМАМ резултатите от извършената  от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с горепосочения предмет.  

           2/ ОБЯВЯВАМ класирането на участниците за доставка на отделните 

номенклатурни единици-медикаменти, съгласно Приложение № 1, като ОПРЕДЕЛЯМ 

за изпълнители на обществената поръчка  класираните на първо място участници за 

съответните номенклатурни единици-медикаменти, посочени поименно в същото 

приложение. 

            3/  УТВЪРЖДАВАМ решенията на комисията и предложенията й за 

отстраняване на участници от процедурата и отхвърляне на офертите, както следва: 

3.1. За отстраняване на участника „ФАРКОЛ“ АД, поради това че офертата не е 

изготвена и окомплектована съобразно изискванията, посочени в документацията за 

участие; 

3.2. За отстраняване на участника "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за номенклатурни 

единици-медикаменти по Техническата спецификация с №№ 132; 265; 239 и  460 и за 

отстраняване на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД за номенклатурни единици- 

медикаменти по Техническата спецификация  с № № 42; 300; 404 и 405, поради това, че 

офертите на тези участници в  частта им за тези медикаменти не отговарят на 

предварително обявените от възложителя условия. 
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          4/ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2  от ЗОП  ПРЕКРАТЯВАМ  процедурата  

за възлагане на обществената поръчка в частта й за номенклатурни единици-

медикаменти с №№ по Техническата спецификация 18; 19; 20; 22; 27; 28; 29; 30; 

41; 42; 44; 48; 57; 59; 60; 70; 80; 82; 84; 92; 94; 102; 113; 117; 125; 127; 131; 146; 153; 

167; 183; 185; 189; 198; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 231; 234; 236; 237; 239; 240; 245; 

249; 252; 255; 257; 265; 267; 269; 274; 278; 282; 283; 284; 287; 294; 302; 302; 303; 307; 

308; 331; 337; 342; 344; 345; 353; 378; 380; 382; 383; 395; 397; 401; 402; 412; 413; 415; 

422; 430; 433; 437; 438; 439; 455; 462; 471; 473; 480; 485 и 487, описани с 

генеричните наименования и лекарствена форма Приложение №2, за които не е 

подадена нито една оферта или подадените не отговарят на условията за 

представяне. 
 

Настоящето решение може да се обжалва от заинтересованите лица и кандидати 

пред Комисията по защита на конкуренцията в десетдневен срок от публикуването и 

съобщаването му.   

        Решението да се изпрати на участниците в процедурата на посочените в офертите 

им електронни адреси. Със съобщение да се уведомят участниците, определени за 

изпълнители на обществената поръчка по съответните номенклатурни единици-

медикаменти, да представят необходимите документи и да се явят за подписване на 

договор за възлагане на обществена поръчка в седем дневен срок след изтичане на 

срока за обжалване. 

         В деня на изпращането на решението на участниците експерт икономическа 

информация да организира публикуването му в профила на купувача, както и на 

окончателния доклад на комисията и съставените в хода на работата й протоколи. 

         Главният счетоводител да определи размера на гаранцията за изпълнение на 

поръчката за всеки от изпълнителите за съответните номенклатурни единици-

медикаменти на база общата договорна стойност на прогнозното им количество. 

Решението да се доведе  до знанието на съответните длъжностни лица, посочени в 

него за сведение и изпълнение 

 

 

 

 

      УПРАВИТЕЛ: _________________      

                (д-р Румяна Бойлова) 
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